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15 -ാം േകരള നിയമസഭ

3 -ാം സേ�ളനം

ന�� ചി�ം ഇ�ാ� േചാദ�ം നം. 6627 11-11-2021 - ൽ മ�പടി�്

സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല േനരിട� ���ൾ പരിഹരി��തിന് നടപടി

േചാദ�ം ഉ�രം

�ീമതി െദലീമ
Dr. R. Bindu

(ഉ�തവിദ�ാഭ�ാസ-സാ�ഹ�നീതി വ��് മ�ി)

(എ) സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ േമഖല േനരി�� ���ൾ
പരിഹരി��തിന് സ�ീകരി� നടപടികൾ
എെ��ാെമ�് വിശദമാ�ാേമാ;

(എ) േകരള സർ�കലാശാല - �ീ നാരായണ ��
ഓ�ൺ സർവകലാശാല�െട േകാ�കൾ�്
�.ജി.സി. അംഗീകാരം ലഭി�ി�ി�ാ�
സാഹചര��ിൽ, േകരള സർവകലാശാലാ
സി�ിേ��ിെ� തീ�മാന �കാരം 2020-21 ൽ
ൈ�വ�് രജിേ�ഷൻ ബി�ദതല�ിൽ

�ട�ക��ായി. 2021-22 അധ�യന വർഷ�ി�ം

സമാന സാഹചര�ം നിലവി��തിനാൽ 2021-22
അധ�യന വർഷ�ം ബി�ദ േകാ�കൾ��
ൈ�വ�് രജിേ�ഷൻ �ടരാൻ സർവകലാശാലാ
സി�ിേ��് തീ�മാനി�ി��്. എ�ാൽ നിലവിൽ
ബി�ദാന�ര-ബി�ദ േകാ�കൾ ൈ�വ�്
രജിേ�ഷൻ �േഖന ആരംഭി��തിനാ��

തീ�മാനം ൈകെ�ാ�ി�ി�. മഹാ�ാഗാ�ി

സർ�കലാശാല – 2021-22 അ��യന വർഷം
�.ജി/പി.ജി േ�ാ�ാ�കൾ�് ൈ�വ�് രജിേ�ഷൻ
വി�ാപനം �റെ��വി�ി��്. ക�ർ
സർ�കലാശാല - �.ജി.സി. നിബ�നകൾ�്

വിേധയമായി 2020-21 അധ�യന വർഷം �തൽ
ബി�ദാന�ര-ബി�ദ േ�ാ�ാ�കൾ�് ൈ�വ�്
രജിേ�ഷൻ വഴി �േവശനം നട���്.
കാലി��് സർ�കലാശാലയിൽ �.ജി.സി.
നി�ർഷി�� മാനദ��ൾ പാലി�െകാ�്
ബി�ദ-ബി�ദാന�ര േകാ�കൾ നട�ി വ���്.
െറ�ലർ വിദ�ാഭ�ാസ�ം വി�ര വിദ�ാഭ�ാസ�ം ഒേര
അ�ാദമിക് െറ�േലഷൻസി� കീഴിലാ�ി
നിലനിർ���്. സർ�കലാശാല�െട
അധികാരപരിധി� കീഴിെല വിവിധ �േദശ�ളിൽ
േലണർ സേ�ാർ�് െസ��കൾ �ാപി�  ്സ�ർ�
�ാ�കൾ നൽകിവ��. വിവിധ ഓൺൈലൻ
മാധ�മ�ളി�െട�ം വി�രവിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം
വിദ�ാർ�ികൾ�് �ാ�കൾ നൽ���്.
കാലി��് സർ�കലാശാല�് 2021 വർഷം
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വി�രവിദ�ാഭ�ാസ വിഭാഗം വഴി േകാ�കൾ
നട��തി�� �.ജി.സി. അംഗീകാരം
ലഭി�ി��്.

(ബി)

സമാ�ര വിദ�ാഭ�ാസ േമഖലെയ
സംര�ി��തിന് നിലവി�ളള ബി�ദ,
ബി�ദാന�രബി�ദ േകാ�കൾ�ളള െെ�വ�്
രജിേ�ഷൻ അതത് �ണിേവ�ി�ികളിൽ
�ട��തി�ളള നടപടികൾ സ�ീകരി�ാേമാ?
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